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Edurne Elizondo Orbaizeta

U
dazkenekoa da

giroa Orbaize-

tako Olako

kanpoko alde-

an: zerua garbi

dago, eta haize-

ak hostoak mugitzen ditu, harat

eta honat; Lorentxo etxe barruan,

baina, negu gorriko goibelak

agertu dira, bat-batean, eta ho-

tzak dena izoztu du. Malkoak

agertu zaizkio begietara Patxi Za-

balzari, Mikel anaiari buruz hitz

egitean gurasoekin oroitu dene-

an. Haiengatik nahiko luke,

behingoz, oraindik zor dieten jus-

tizia eta aitortza jaso: «Onar de-

zatela gertatu zena; aitak eta

amak merezi zuten jakitea, baina

egia jaso gabe joan ziren».

Guardia Zibilak 1985eko azaro-

aren 26ko goizaldean atxilotu

zuen Mikel Zabalza, Donostian,

ETAko kide izatea egotzita. Fami-

liari ez zioten deus erran, eta,

biharamunean, «desagertutzat»

jo zuten. Bertsio ofizialaren ara-

bera, guardia zibilek Endarlatsara

eraman zuten Zabalza, ustezko

zulo baten bila,eta ihes egin zuen,

Bidasoa ibaira salto eginez. Hogei

egun joan ziren; ustez desagertu-

tako tokia goitik behera miatu 

zuten; eta, azkenean, Guardia 

Zibilak berak aurkitu zuen gor-

pua, Bidasoko uretan. 

Mikel Zabalzarekin batera, ha-

ren lehengusu Manuel Bizkai,

Idoia Aierbe neska-laguna eta Ion

Arretxe atzeman zituen Guardia

Zibilak, Donostian. Orbaizetan,

gainera, Mikelen bi anaia atxilotu

zituzten: Patxi eta Aitor Zabalza.

«Gu laster askatu gintuzten,

anaiarekin gertatu zenagatik»,

oroitu du Patxi Zabalzak.

Sei orduz egon zen guardia zi-

bilen esku Patxi. Atera zenean,

garbi erran zien anai-arrebei:

«Esan nien niri egindakoa aski

zela Mikel hiltzeko». Mirari Za-

balza alabaren begiradapean

erran ditu hitz horiek. Aurretik

erran eta entzundako hitzak dira,

baina horrek ez du elkarrizketa

errazago bilakatu. «Hitz egiteko

beharra? Nahiago nuke isilik gel-

ditu, baina Euskal Herriak behar

zuen kontatzea; alabek jakin be-

har zuten gertatu zena».

Mirari Zabalzak ez zuen Mikel

osaba ezagutu, baina ezagutzen

du, senideek, herriak, bailarak

eman diotelako osabaren berri.

Osaba sortu zen etxean bizi da, 

familiarekin. Eta osabaren arras-

toa nonahi dago. Etxeko txoko

guztietan. «Jendeak Mikelen iru-

diarekin egindako eta oparituta-

ko obrak dira gehienak», azaldu

du, atzean duen margolanari so.

Bederatzi anai-arreben artean

zaharrena zen Mikel Zabalza.

«Anai-arrebak zaintzea egokitu

zitzaion; kezkatzen zen, eta ba-

besten gintuen. Esaten zuen de-

nok egin geniola pixa gainean!».

Gurasoak oroitu dituenean goi-

beldu duten hodeiak desagertu

dira Patxi Zabalzaren begiradatik

txikitakoak kontatu dituenean.

Dir-dir egin diote begiek anaiaz

mintzatu denean: «Gizon lasaia

zen Mikel, eta, aldi berean, geldie-

zina, beti bazuelako zerbait bu-

ruan. Inplikatzen zen herriko eta

bailarako kontuetan; etxekoetan

ere bai. Gazte hasi zen lanean, 

familia handia ginelako, eta be-

harra bazelako».

Aezkoako egunak
Miguel Angel Loreak eta Mikel del

Riok bat egin dute Patxi Zabalza-

rekin, eta konpromisoak hartze-

ko beldurrik ez zuen gizon bat

oroitu dute Mikel Zabalzari buruz

mintzatu direnean. Aezkoako

Eguna biziki maite zuela gogora-

tu dute, adibidez, eta beti parte

hartzen zuela egun horretakoak

prestatzen. «Behin, 1982 ingu-

ruan, Iparraldeko Etxamendi eta

Larralde bikotea ekarri genuen

Aezkoako Egunerako, eta Mikeli

eskatu genion aurkezpena euska-

raz egiteko. Berehala erran zuen

baietz, eta ederki egin zuen. Maite

zuen euskara».

Lorea Garraldan bizi da, baina

Orbarakoa da bere familia, eta

beti izan du «harreman estua»

Zabalzatarrekin. Familia baten

eta bertzearen etxeetan egindako

bazkariak oroitu ditu, bai eta

1970ean Auritzen zabaldu zuten

dantzalekuan Mikel Zabalzarekin

solasean aritutako tarteak ere.

1976an, Iruñera joan zen Lorea

lan egitera, eta han harrapatu

zuen lagunaren atxiloketaren be-

rriak, 1985. urteko azaroaren

26an. «Goiz eta arratsaldez egin

genituen protestak, eta Polizia 

oldartu zitzaigun. Ezin genuen

Mikel Zabalza duela 35 urte hil zen, Guardia
Zibilaren esku. 1985eko azaroaren 26an atxilotu,
eta «desagertutzat» jo zuten biharamunean.
Handik hogei egunera, hilik agertu zen Bidasoan.
Zabalzak Donostian lan egiteko utzi zuen herria,
baina Orbaizetan bizirik da gaztearen memoria.

Etxeko txoko
guztietan

Patxi eta Mirari Zabalza aita-alabak, joan den ostiralean, Orbaizetako Olako Lorentxo etxeko atarian. IDOIA ZABALETA / FOKU

Onar dezatela gertatu
zena; aitak eta amak
merezi zuten jakitea,
baina egia jaso gabe
joan ziren»
Patxi Zabalza
Mikel Zabalzaren anaia

«Ilobek sentitu dugu
omenaldiaren eguna
berezia zela; sumatzen
zen heriotzaren atzean
bazela zerbait»
Mirari Zabalza
Mikel Zabalzaren iloba
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bertsio ofiziala sinetsi, inondik

inora. Gertatu zenak bailara osoa

markatu zuen», erran du Loreak,

saminez.

Aurten Loreak badu bertze min

bat: «71 urte ditut, eta koronabi-

rusarengatik ez dakit omenaldian

parte hartzerik izanen ote dudan.

Pena handia dut, urte oro izan

bainaiz Orbaizetako Olan, azaro-

ko azken igandean, hutsik egin

gabe». Urtean behineko omenal-

dia «izugarri garrantzitsua» da

Mikel del Riorentzat ere. Garaioa-

koa da, eta Mikel Zabalzaren kin-

ta berekoa, 1952koa. «Bailara

osoko kintoek bagenuen harre-

mana; egin ziotenak guztiok utzi

gintuen lur jota. Gogoan dut Mi-

kelen heriotza salatzeko egin ge-

nuen greba eguna: dena gelditu

zen».

Hitz egin, edo ez
Urte oroko omenaldiak, hain zu-

zen, galderak eta jakin-mina piz-

tu dizkio Mirari Zabalzari, txikita-

tik. «Ilobek beti sentitu izan dugu

egun hori berezia zela; familia ne-

garrez ikusten genuen, eta suma-

tzen zen osabaren heriotzaren

atzean bazegoela zerbait. Jendea

etortzen zen gure etxe aurrera, fa-

milia babestera; betiko oroitza-

pen bat da hori».

Horregatik, osaba beti ezagutu

duen sentsazioa badu Mirari Za-

balzak, nolabait. Etxean beti

erran diete aitak bertze anaia bat

bazuela. Noiz eta nola hil zen azal-

tzeko urratsak «poliki» egin ditu

familiak, halere. «Hasieran, anai-

arreben artean mintzatzen gine-

nean, negarrez hasten ginen de-

nak. Momentu batean, hitz egite-

ari utzi genion; familiako kide

batzuentzat beti izan da beste ba-

tzuentzat baino zailagoa mintza-

tzea, gainera», azaldu du Patxi

Zabalzak. Hiru alaba ditu, eta

etxean gaia bazter uztea haienga-

tik erabaki zuen Mikelen anaiak:

«Ez genien inolako gorrotozko

sentimendurik eragin nahi», na-

barmendu du Patxi Zabalzak.

Gorrotorik ez, baina egia bai;

egia nahi du. Patxi Zabalzak onar-

tu du, oraindik ere, amesgaiztoak

izaten dituela urte oro, azaroaren

26aren bueltan. Duela 35 urteko-

aren arrastoa hor dagoelako, eta

anaiaren memoriari eutsi nahi

diolako egin du Patxi Zabalzak

alabekin eta emaztearekin hitz

egiteko urratsa. Paco Etxeberria

auzi medikuarekin ere mintzatu

da, eta Euskal Herrian gertatu 

diren torturen inguruko txoste-

nean jasota gelditu da bere testi-

gantza.

Aitari egin dio so Mirari Zabal-

zak Istanbulgo protokoloa ezarri-

ta egindako prozesuaz aritu dene-

an. Aitarentzat zaila da azaltzea;

familiakoentzat ere zaila izan da

azalpen horiek jasotzea, anitze-

tan. «Ohartu naiz badela jendea

ez dagoena prest esateko dudana

entzuteko», erran du Patxi Za-

balzak.

«Alabek ere nork bere modura

egin dio aurre egoerari; adinaren

arabera joan gara informazioa ja-

sotzen. Ahizpa txikiari, adibidez,

gehiago kostatzen zaio; nik edo

ahizpa zaharrenak, akaso, galde-

ra gehiago egiten diogu aitari»,

kontatu du Mirari Zabalzak.

Galdera horiek egiteko modua

aldatu da, azken hilabeteotan.

Aita eta alabaren arteko ia ezku-

tuko solasaldiak, «sukaldeko

gai» bilakatu dira, neurri batean.

Hori lortu du Non dago Mikel?

film dokumentalak, Mirari Zabal-

zak nabarmendu duenez. Miguel

Angel Llamas Pitu eta Amaia Me-

rino egileek zuzendu dute lana;

joan den irailean estreinatu zuten

Donostiako Zinemaldian. «Do-

kumentala egiteko prozesuak

ekarri du denon artean hitz egitea

osabaren auziaz», erran du Mira-

ri Zabalzak.

Osabaren memoria gordetzeko

modu bat ere eman du filmak, fa-

miliaren ustez. Lan hori, halere,

memoriaren gordailu izatekoa,

hasieratik egin dute Mikel Zabal-

zaren senideek. Memoria hori ja-

soko du Patxi Zabalzaren bilobak

ere. Lehena eta bakarra du, eta,

hari begira, zain egoteak eragin-

dako nekea sumatzen zaio Loren-

txo etxekoari. Bilobari so, guraso-

ak ditu berriz buruan. Seme zaha-

rrena galdu, eta egia eta aitortza

irabazi gabe joandako gurasoak.

«Dena esana dago; egia hor da;

onar dezatela falta da», nabar-

mendu du Patxi Zabalzak.

Juan Alberto Perote Espainiako

CESID zerbitzu sekretuetako bu-

ruaren paperetan agertu zen

Guardia Zibileko kapitain batek

bertsio ofiziala guztiz ezeztatu

zuela, eta onartu zuela torturape-

an hil zutela Mikel Zabalza, Guar-

dia Zibilaren Donostiako Intxau-

rrondoko kuartelean. «Onar de-

zatela; behar dugu», berretsi du

Patxi Zabalzak.

Anaia zaharrak artzain izan

nahi zuela gogoratu du. Etxeko

ardiak zaintzen edo traktorearen

gainean egoten zela gustura. Do-

nostiara joan eta gero ere, Orbai-

zeta zuela bere herri eta txoko.

Jaio zen tokiarekin lotzen zuen

soka inoiz ez zela apurtu. «Aez-

koako gizon bat zen; apala eta 

gozoa; langilea eta maitekorra.

Nire anaia zaharra».

E. Elizondo Orbaizeta

Koronabirusaren pandemiak

eragin dio Mikel Zabalza oroitze-

ko urte oro egiten duten omenal-

diari ere, eta aurtengo egitaraua

egokitu behar izan dute Mikel Go-

goan Herri Ekimeneko kideek,

osasun protokoloak betetzeko.

Ondorioz, bi zatitan banatu dute

omenaldia: batetik, bihar eginen

dute ekitaldi nagusia, 12:00etan,

Aurizko kultur etxean; eta, ber-

tzetik, igandean lore eskaintza

izanen da Zabalzaren sortetxea-

ren aurreko monolitoan; autoz

eginen dute.

Biharko ekitaldia kultur etxetik

ikusi ahal izateko gonbidapena

beharko da, tokia mugatua baita.

Halere, Ahotsa.infohedabide di-

gitaleko kideek zuzenean ema-

nen dute sareetan, nahi duen

orok jarraitzeko aukera izan de-

zan. Nafarroako Gobernuko or-

dezkariren bat izanen dela baiez-

tatu dute antolatzaileek.

Igandekoa ez da ohiko lore es-

kaintza izanen, auto karabana

egitera deitu baitituzte herrita-

rrak, jende pilaketak saihesteko.

Asmoa da jendea autoz hurbiltzea

Orbaizetako Olara. Mikel Zabalza

Gogoan Herri Ekimeneko kideek

nabarmendu dute «Orbaizetako

1985eko gazteek» eman dietela

lore eskaintza egokitzeko ideia,

gazte horiek antzekoa egin zute-

lako 1985eko abenduaren 18an,

Mikel Zabalza lurperatu zuten

egunean. «Antolatu gabe, eta

bat-bateko omenaldi gisa, trakto-

re eta auto anitz atera ziren egun

hartan bailarako errepideetara,

familiari elkartasuna agertzeko,

Zabalzatarren etxe aurretik pasa-

tu ziren», azaldu dute Mikel Go-

goan Herri Ekimeneko kideek.

Egun hartako espirituari helduko

diote igandeko ekitaldian.

Auritzen eginen dute
Mikel Zabalza oroitzeko
ekitaldi nagusia, bihar

Uxue Barkos –Nafarroako orduko lehendakaria–, Zabalzari egindako lore eskaintzan, 2015ean, Garraldan. IÑIGO URIZ / FOKU

Ezin genuen bertsio
ofiziala sinetsi, inondik
inora; gertatu zenak
bailara osoa markatu
zuen»
Miguel Angel Lorea
Mikel Zabalzaren laguna

«Guztiok gelditu ginen
lur jota. Gogoan dut
Mikelen heriotza
salatzeko egin genuen
greba: dena gelditu zen»
Mikel del Rio
Mikel Zabalzaren laguna
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Edurne Elizondo Lesaka

E
gin behar da». Serio

hartu du Lesakako

Udalak mugikorta-

sunaren auzia. Plan

bat prestatu du he-

rria oinezkoentzat eta txirrindu-

larientzat irabazteko. Erronka da

autoari gaur egun duen nagusita-

suna kentzea. «Ez da erraza»,

herriko agintariek onartu dute-

nez. Baina hasi dira urratsak egi-

ten. Herri bat nahi dute bizilagun

guztientzat.

«Garbi dugu eztabaida pizten

duen gai bat dela». Hori onartu

du Lesakako alkate Ladis Satrus-

tegik, mugikortasunaren espa-

rruan mahai gainean jarri dituz-

ten proposamenei buruz. Izan

ere, autoari orain hartzen duen

espazioaren zati bat kentzeko au-

kera hutsak kontrako iritzi su-

tsuak eragiten ohi ditu; berdin

Iruñean, zein Lesakaren tamai-

nako herri batean –2.741 biztanle,

2019ko erroldaren arabera–.

Koronabirusaren pandemia

hasi eta gero, Lesakako Udalak

berretsi zuen herritarrentzat es-

pazio publikoa lortzeko beharra,

eta, asmo horrek bultzatuta, Pla-

za Zaharra behin-behinean mol-

datzen hasi zen: loreontziak eta

piboteak jarri zituen, gidariek au-

toak ez aparkatzeko.

«Badakigu erabaki horrek

ezustean hartu dituela herritar

anitz; pandemiaren eraginez be-

har baino azkarrago aritu gara

akaso, baina garbi dugu zerbait

egin beharra zegoela», azaldu du

Lesakako Udaleko zinegotzi Iban

Garrok. Behar hori datu baten bi-

dez islatu du: «Bost autorentzako

toki baimendua dagoen espazio-

an hogei egoten ziren».

Autoak plazatik atera ondoren,

inguruko bizilagunek eta denda-

riek egindako proposamenak

kontuan hartu ditu Lesakako

Udalak, eta aukera eman du eros-

ketak egitera joaten diren gida-

riek autoa hamar minutuz apar-

katzeko, horretarako zehaztuta-

ko tokietan.

Parte hartzea sustatu
Plaza Zaharrean oinezkoei eta txi-

rrindulariei lehentasuna emate-

ko hartutako neurriek behin-

behinean erantzuten diote mugi-

kortasuna eraldatzeko udalaren

asmoari. Harago joan nahi dute

Lesakako agintariek, eta bide ho-

rretan Hiritik At kooperatibako

eta Lua arkitektura etxeko kideak

hartu dituzte bidaide. 

«Herritarrak ere bai», Satrus-

tegi alkateak nabarmendu due-

nez, lesakarren parte hartzea sus-

tatu baitu udalak: batetik, egungo

egoeraren diagnostikoa egiteko,

eta, bertzetik, egin beharreko la-

nen esparruan lehentasunak ze-

hazteko. Oinarriak ere garbi utzi

nahi izan ditu udalak, eta nabar-

mendu du herriak «bizia eta se-

gurua» izan behar duela herritar

guztientzat; berdin zahar zein

gazteentzat; arazorik gabe mugi-

tzen direnentzat, edo gurpil aul-

kia behar dutenentzat. 

«Plan iraunkor eta inklusibo

bat hartu dugu helburu», berretsi

du Hiritik At kooperatibako Ain-

hoa Retegik. Herriko kanpoko al-

detik erdigunerantz hiru

geruza zehaztu dituzte

egindako lanean, oinez-

koek gero eta espazio

gehiago har dezaten ge-

ruza batetik bertzera pa-

satzerakoan. Oro har, ideia da

aparkalekuak herriko sarreretan

kokatzea, autoen abiadura gehia-

go mugatzea, espaloiak zabaltzea

eta ez dauden tokietan jartzea.

«Nolabaiteko bide sare seguru

bat sortu nahi dugu oinezkoen-

tzat», azaldu du Retegik.

Plaza Zaharrean hasitako eral-

daketari segida eman nahi dio

udalak: espaloia zabalduz alde

batean, eta oinezkoen eta autoen

espazioa berdinduz bertzean, 

autoak nagusi izan ez daitezen.

Planak bertze bi espazio lehe-

netsi ditu egokitzen hasteko: Be-

heko plaza eta Zabaleta dorretxe-

aren ingurua. Obrak lehenbaile-

hen hasi nahi dituzte udal

agintariek, eta haien asmoa da

datorren urtean martxan jartzea.

Plana gehiago garatu behar dute-

la onartu du alkateak, halere. Ho-

rretan ari dira: hartu beharreko

neurriak zehazten, eta asmoen

berri ematen herritarrei. Plana

denena izatea nahi dute.

Lesakako Udalak prest du mugikortasun
plana: herri «bizi eta seguru» bat lortu
nahi du, eredu «iraunkor eta inklusibo»
baten bidez. Oinezkoei eman nahi die
lehentasuna, eta autoei espazioa kendu.

Bizilagun
guztientzat

Lesakako Plaza Zaharra, aste honetan. Udalak loreontziak eta piboteak jarri ditu, autoak ez aparkatzeko. IÑIGO URIZ / FOKU

Ladis Satrustegi, Mikel Valero eta Ainhoa Retegi (Hiritik At) eta Igor Lopez de Uralde (LUA), hilaren 19an. NAFARROAKO HITZA
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Erdigunea eta
Bidasoko bidea
lotuko dituzte

R
Herriko mugikortasuna

ez da Lesakako Udaleko

arduradunen kezka bakarra; er-

digunea eta Bidasoko bide ber-

dea lotzeko proiektua ere bul-

tzatu dute, eta egitasmo hori

egia bilakatzeko Nafarroako

Gobernuaren laguntza jasotzea

lortu dute: 340.000 euroko saila

onartu du gobernuak, proiek-

tua garatzeko.

Asmoa da Bidasoko bide ber-

detik Lesakarainoko kilometro

eta erdiko bidea oinezkoentzat

eta txirrindularientzat egoki-

tzea. Egun, errepidea da bi

gune horiek lotzen dituen baka-

rra. Proiektu berriaren bidez,

autoen presiorik gabeko bide

seguru bat egin nahi dute herri-

tarrentzat, oinez edo bizikletaz

mugi daitezen.

Nafarroako Gobernuak badu

bertze asmorik Bidasoko bide

berderako: Plazaolakoarekin

lotu nahi du; zehazki, Europan

sortu duten Eurovelo 1 izeneko

ibilbidearen barruan. Ederbi-

dea osatuko dute bideok. Euro-

velo 1 ibilbideak Norvegia eta

Portugal lotu nahi ditu, motorra

duten ibilgailurik gabeko bide

baten bitartez.

Asmoa da aparkalekuak
Lesakako sarreretan kokatzea,
abiadura mugatzea, 
eta espaloiak zabaltzea



Edurne Elizondo Iruñea

Nafarroako Cermi erakundeak

segida eman dio desgaitasunen

bat duten neskek eta emakumeek

iazko azaroan hirugarrenez egin-

dako foro sozialari: bideo batean

jaso ditu parte hartzaileen hitzak,

andreon errealitatearen berri 

zabaltzeko asmoz. Duela astebete

egindako jardunaldi batean aur-

keztu zuten Cermiko arduradu-

nek lana, eta Nafarroako Berdin-

tasunerako Institutuaren babesa

izan zuten, bertzeak bertze.

Azaroko data ez du kasualitatez

aukeratu Cermik; izan ere, hila-

ren 25eko indarkeria matxistaren

kontrako eguneko aldarriekin

lotu nahi izan dute erakunde ho-

rretako arduradunek beren jar-

dunaldia, eta Miriam Rubio ahol-

kularia deitu dute desgaitasunen

bat duten emakumeen aurkako

indarkeriaren inguruko datuak

mahai gainean jartzeko. Rubiok

nabarmendu du desgaitasunen

bat duten andreen %40,4k sufritu

dituztela bikotekidearen tratu

txarrak –%31,9 da kopurua des-

gaitasunik ez dutenen artean–.

Indarkeriaren auzia da iazko

foro sozialari buruzko bideoan

jaso dituztenetako bat. Oro har,

Cermiren asmoa da «hausnarke-

tarako eta elkarri babesa emateko

espazioak» sortzea desgaitasu-

nen bat duten neska eta emaku-

meentzat eta haien zaintzaile di-

ren andreentzat. Hori sustatzeko

egiten dute jardunaldia, urtean

behin, eta xede berarekin egin

dute oraingo bideo lana ere.

Cermik egungo gizartearen

«kapazitismoa» jarri nahi izan

du agerian, eta nabarmendu du

«ezberdinen aurkako gorroto

mezuei aurre egiteko» begirada

aldatu behar duela gizarteak,

«arau bilakatutako bidetik at di-

renak ez baztertzeko».

Saria Eunate Arraizari
Cermi erakundeak bere saria ba-

natzeko baliatu du Iruñean egin-

dako jardunaldia: Eunate Arraiza

futbolariak jaso du, hain zuzen

ere, kirol jarduera inklusiboen

atalean. Arraiza jaiotzetik da go-

rra; Barañaingo Lagunak klubean

hasi zuen futbolaren arloko bere

bidea; Athleticeko jokalari bila-

katu zen gero, eta Espainiako se-

lekzioarekin ere aritu da.

Cermik lan batean jaso du iazko
foro sozialeko emakumeen hitza
Erakundeak bideo bat egin du, desgaitasunen bat duten neska eta andreen
errealitatearen berri emateko b Eunate Arraiza futbolari nafarra saritu du Cermik iazko azaroan Iruñean egindako foro soziala. IÑIGO URIZ / FOKU
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HURBILDU ETA LAU
Lur Albizu Etxetxipia

Hogeita 
hamabost

E
rraz esaten da hogeita
hamabost. Izan daitez-
ke hogeita hamabost
segundo: abesti baten

sarrera, semaforo gorri batek
irauten duena. Izan daitezke 
hogeita hamabost minutu: kafe
azkar bat ezagun batekin, herri-
tik hirirako bidea, zazpi abesti.
Izan daitezke hogeita hamabost
egun: hilabete pasatxo, lagun
hura ikusi gabeko egunak, bidaia
luze bat, egutegian markatzen 
ditugun egunak. Izan daitezke
hogeita hamabost hilabete: ia
hiru urte, mundua hankaz gora
jartzeko adina denbora, geure
burua guztiz aldatzeko denbora
ematen duena. Baina hogeita ha-
mabost urte pasatu dira. Hogeita
hamabost.

Hogeita hamabost urte: bizitza
oso bat. Haurtzaro bat, nerabeza-
ro bat, gaztaro bat. Denbora luzea
pertsona baten bizitzan. Hiru ha-
markada eta erdi. Erraz esaten
da: errazegi. 
Bizitza lapurtu baterainoko

distantzia ere izan daitezke ho-
geita hamabost urte. Duela den-
bora hori, batzuk ez ginen jaioak.
Baina Mikel Zabalza desagerrara-
zi zuten, haren bizitza segatu eta
gure herriko orrialde beltz horie-
tako bat idatzi zen. Idatzi zen,
hori ere desagerrarazi nahi izan
bazuten ere. Egiarik ez dagoen
arren, justiziarik egon ez den
arren, erreparaziorik ez badago
ere. Historia guk geuk ere idazten
ahal dugulako, eta horretan ari
garelako. 

Baina hala da: hogeita hama-
bost urte egia jakin gabe, zer ger-
tatu zen ofizialki jakin gabe. Fa-
milia batek, eskualde batek, herri
batek jakin gabe. Egia argitara
atera gabe, eta borrokan. 
Hogeita hamabost urte eta

omenaldiak urtez urte. Hogeita
hamabost urte, eta Mikelen atxi-
loketa eta ondorengo desagerpe-
na: egun infinitu horiek, amaiezi-
nak, imajinatu ezin dudan ezine-
gona sortzen dutenak. «Zer egin
diozue?» galdera buruan. Tortu-
raren errealitate gordina, Intxau-
rrondoko iluntasuna. Galdutako
objektuak. Bertsio ofizial grotes-
ko eta sinestezin bat (heriotzaz
ari ez bagina barrea ere eraginen
lukeena). Ibai bazterrean aurki-
tutako gorpu bat. Bizitza segatu
bat. 
Beste bizitza segatu bat. Eta on-

dorengo ibilbide luze hori: justi-
ziaren bila ibiltzea. Estatu-sekre-
tuak. Estoldak, kuartelak, tortura
gehiago. Tortura sistematikoa.
Bizitza markatuak. Ion Arretxe,

Idoia Aierbe. Urte hauetan guz-
tietan egiaren, justiziaren eta
erreparazioaren atzetik ibili den
familia, ingurua, komunitatea.
Omenaldiak, lore eskaintzak eta
urteurrenak. Bata bestearen
atzetik. 
Dokumental bat, kronika laz-

garria pantailara eraman duena,
dotore eraman ere. Hori ere be-
har dugulako: zer gertatu zen ja-
kin, ikertu, kontatu eta jaso. Be-
launaldiz belaunaldi pasa, leku-
koa eraman.
Idazten jarraitu, kontzientzia

hartu, lau haizeetara zabaldu.
Azken finean, hori ere ezinbeste-
koa delako: ez dadin ahanzturan
erori. Mikelek bizirik jarrai dezan
gu guztion memorian. Gure me-
moria kolektiboan. Oroimena ere
hori delako: gu guztion buru eta
gogoan Mikel Zabalzaren memo-
riak, herri honetan gertatu dire-
nen memoriak, bizirik jarraitzea.
Hogeita hamabost, eta hogeita
hamabost, eta beste hogeita ha-
mabost urtez. 

Oroimena ere hori
delako: gu guztion
buru eta gogoan
Mikel Zabalzaren
memoria, herri
honetan gertatu

direnen memoria,
bizirik jarraitzea

Irudiab Tafalla

Gazteak indarkeria matxistaren aurka
Gazteek egina eta gazteei zuzendua da Nafarroako Gobernuak asteon indarkeria matxistaren aurka aurkeztu

duen kanpaina –irudian, prestatu dituzten karteletako bat–, hilaren 25eko indarkeria matxistaren kontrako egu-

nari lotuta. Zehazki, Tafallako hemeretzi gazte aritu dira lanean, udaleko Berdintasun Zerbitzuarekin, Berdindu

izenburuko programaren barruan. Kartelez gain, bideo bat ere egin dute. NAFARROAKO GOBERNUA

Langile sanitario eta soziosanitarioek
Urrezko Domina jasoko dute ostegunean

IRUÑEA bNafarroako Gobernuak ostegunean emanen du Nafarroako
Urrezko Domina: langile sanitario eta soziosanitarioek jasoko dute,
koronabirusaren pandemiak eragindako osasun krisian egindako la-
nagatik. Gobernuko arduradunek nabarmendu dute «inork ez bezala
pertsonifikatu» dutela langileok gaixotasunaren aurkako borroka.
Osasun protokoloen arabera egokitutako ekitaldi batean emanen du
saria Maria Txibite lehendakariak, Iruñean, Nafarroaren Egunerako
prestatutako programaren barruan. Iaz, Adacen Burmuinean Kalte
Hartutakoen Nafarroako elkarteak hartu zuen Urrezko Saria.

Euskalgintzak salatu du gobernuak
euskara baztertu duela lan deialdietan

IRUÑEA bBehatokiak eta Administrazioa Euskaraz Taldeak salatu
dute Nafarroako Gobernuak euskara baztertu duela bere lan deialdie-
tan. Eragileok nabarmendu dute, bertzeak bertze, eremu mistorako
lan deialdietan euskarak ez duela baliorik, legeak horretarako bidea
eman arren. «Bermerik gabe jarraitzen dute nafar guztien hizkuntza
eskubideek, euskara Nafarroako berezko hizkuntza izan arren», azal-
du dute Behatokiko Agurne Gaubekak eta Administrazioa Euskaraz
Taldeko Joseba Otanok, Iruñean, jendaurrean. Udaletan ere atzera-
pausoak izan direla salatu dute bi eragileok.

«Arrakasta lortu badut ere,
oinak lurrean dauzkat; 
uste dut desmitifikatu behar
ditugula artearekin lotutako
ofizio horiek»

Leire Villanueva ‘Iseo’
Musikaria

Nafarroako Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere

baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta NAFARROAKO HITZA-k mozteko eskubidea

du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Iratxeko 

Monasterioa 45, 13. 31011 Iruñea. Eskutitzak Internetez bidaltzeko: nafarroa@hitza.eus

%



MUSIKA

ATARRABIALos Gandules. 
bGaur, 19:30ean, Totem aretoan.

ATARRABIABocanada 
eta Los Cobardes. 

bBihar, 21:30ean, Totem aretoan.

ATARRABIAReincidentes.
b Igandean, 12:30ean, 

Totem aretoan.

IRUÑEA Judith Mateo: 

El alma de un Violín. 

bGaur, 18:00etan, Katakraken.

IRUÑEANafarroako Orkestra
Sinfonikoa.

bGaur, 19:30ean, Baluarten.

IRUÑEARazkin. 
bGaur, 21:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEAPamplonesa. 
bBihar eta etzi, 19:00etan, 

Gaiarre antzokian.

IRUÑEANafarroaren Eguneko
kontzertua: Nafarroako Orkestra

Sinfonikoa.

bOstegunean, 19:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

LESAKAKea Ahots Taldea. 
bBihar, .19:00etan hasita,

kultur etxean.

TAFALLADavid Pastor & Jazz Trio. 
bOstegunean, 19:00etan,

kulturgunean.

ANTZERKIA

ALTSASUYllana: Maestríssimo. 

bBihar, 19:30ean, kultur etxean.

ALTSASUYarleku: Etxerik txikiena.

bOstegunean, 17:00etan, 

Iortia kultur etxean.

ATARRABIALa mordaza. 

bGaur eta bihar, 19:30ean, 

kultur etxean.

ATARRABIA Iluna: Vencidos. 

bEtzi, 19:00etan, kultur etxean.

BERATartean Teatroa: 
Ez Dok Hiru. Euskal musikaren

benetako istorioa. 

bEtzi, 18:00etan, kultur etxean.

ETXARRI ARANATZTartean
Teatroa: Ez Dok Ero.

bGaur, 19:00etan hasita, 

kultur etxean.

IRUÑEAEspainiako Antzerki
Klasikoko Konpainia Gaztea: 

El sueño de una noche de verano.

bGaur, 20:00etan, 

Gaiarre antzokian.

IRUÑEAZirika Zirkus: Zinemaz

blai.

bBihar, 12.00etan eta 18:00etan,

Iturramako Civivox aretoan.

IRUÑEAEl Pavon Teatro
Kamikaze: Chicos y chicas.

b Igandean, 19:00etan, 

Gaiarre antzokian.

OLATZAGUTIAHika: Sagartu. 

bBihar, 13:00etan, kultur etxean.

TAFALLAGabalzeka Teatro:
Novecento., La leyenda del

pianista en el océano. 

bGaur, 20:30ean, eta bihar,

19:00etan, kulturgunean.

TUTERAAitana Sanchez Gijon,
Maximiliano Sanford eta Alberto

Velasco: Juana. 

b Igandean, 19:30ean, 

Gaztanbide antzokian.

ZIZUR NAGUSIAA Panadaria
konpainia: Elisa y Marcela.

bGaur, 22:00etan, kultur etxean.

DANTZA

LIZARRANafarroako Dantza
Garaikideko Jaialdia: 

Electrikal Body.

bAsteazkenean, 20:30ean, 

Los Llanos aretoan.

ZINEMA

ALTSASUBi urte, lau hilabete 

eta egun bat.

bGaur, 19:00etan, eta igandean,

19:40ean, kultur etxean.

IRUÑEATouki Bouki. 

bGaur, 19:00etan, 

Nafarroako Filmotekan.

ERAKUSKETAK

ALTZUZA Itziar Okarizen
Estatuak.

bOtsailaren 28ra bitarte, 

Jorge Oteiza Museoan.

IRUÑEATeresa Sabate eta
Virginia Santosen A pie y mano.

bUrtarrilaren 17ra bitarte,

Ziudadelako Bolborategian.

BERTZELAKOAK

IRUÑEA¿Qué está pasando con

CAF?, Isabel Perez kazetariak

gidatutako mahai ingurua

sindikatuetako ordezkariekin.

bGaur, 19:00etan, 

Katakrak aretoan.

Gure proposamena b Altzuza

Okarizen eta Oteizaren
arteko solasaldia
Itziar Okariz artista donostiarraren –irudian, Arantzazun (Oñati,

Gipuzkoa), Oteizaren obrari begira– azken lanak hartu ditu Altzuzako

Jorge Oteiza museoak: Estatuak. Oteizaren obrekin izandako

elkarrizketetatik abiatutako proiektua osatu du, ikus-entzunezko pieza

eta testuekin. Otsailaren 28ra arte egonen da. JORGE OTEIZA MUSEOA
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Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Iruñeko Udalak berriki iragarri
du ez dituela luzatuko auzoetako
Prebentzio Ekintza Komunitario-
ko Zerbitzu kontratuak; Navarra
Suma eta PSN udal taldeek babes-
tu dute erabakia. Abenduaren 31n
bukatuko zaie kontratua egungo
taldeei, eta haien ordez beste 
zerbitzu bat eskainiko duela jaki-
narazi du udalak; bakarra hiri
osorako. Albisteak sumina piztu
die herritar askori, taldeetako
kide eta erabiltzailei, bereziki.
Sanduzelaiko Umetxea elkarteko
hezitzailea da Ana Bejarano
(Iruñea, 1991).
Espero zenuten horrelako era-

baki bat ailegatuko zenik?

Guztiz harritu gaituenik ezin
dugu esan. Azken batean, UPNre-
kin dugun guda historikoa da: ez
zaizkie gustatzen gauza komuni-
tarioak. Ekainean ere izan geni-
tuen gatazkak, ez zutelako nahi

auzoetako prebentzio taldeek
udalekuak antolatzerik. Epaite-
gietara jo genuen, eta irabazi.
Udan, berriz, isil-isilik izan ziren,
eta, hara, orain ailegatu zaigu al-
bistea, bat-batean. 
Izan duzue negoziatzeko auke-

rarik?

Ez. Egun batetik bestera abisatu
ziguten, eta jadanik hartua zuten
erabakia. Maria Caballeko UPNko
zinegotziak bideokonferentzia
bidez deitu zigun, esanez aben-
duaren 31 izanen genuela azken
eguna, hau da, ez zigutela kontra-
tua luzatuko. Hain justu, handik
30 minutura iragarri zuen pren-
tsaurreko batean.
Zer argudio erabili dute kontra-

tuaren etetea justifikatzeko?

Deszentralizazioaren kontra
agertu ziren. Askotan esan digute
prebentzio taldeak auzoka anto-
latuta Iruñea zatitzea baizik ez
dugula lortzen. Are gehiago, esan
izan digute ez dutela ulertzen zer-

gatik dugun halako sentimendua
auzoarekin, kontuan izanik gure
jardueretan parte hartu duten
haur asko atzerritarrak direla. Se-
kulako astakeria da hori. Bestal-
de, esaten dute guk egiten dugu-
na aisialdi hutsa dela eta ez dela
prebentzio lana.

Zuen ustez, zer intentzio dago

erabakiaren atzean?

Ez gaituzte gustuko, eta sumatzen
da gurekiko duten amorrua. Uste
dute asmo politikoak ditugula; al-
derdi jakin baten alde egiten du-
gula diote, ez-dakit-norentzat ga-

biltzala lanean. Gainera, aurpegi-
ratu izan digute poltsikoak diruz
betetzen ditugula; hori besterik ez
genuen falta. Irabazi asmorik ga-
beko elkarte bat gara; ez dugu
inoiz ezer kobratu. Bazkide sariak
ditugu, baina nahi eta ahal due-
nak bakarrik ordaintzen ditu, eta

sinbolikoak dira erabat.
Diru laguntzei esker fun-
tzionatzen dugu, eta ho-
rien bidez kobratzen du-
gu soldata langileek. 
Zer dakizue Iruñeko

Udalak diseinatutako

plan berriaz?

Dakigun bakarra da ha-
malau teknikari kontra-
tatu dituztela, gizartera-

tzeko teknikariak. Zerrenda pu-
bliko batetik deitu omen diete,
banan-banan, eta bi urte eta erdi-
rako kontratua eskaini diete. Ho-
rrez gain, ezer gutxi dakigu; ez
dakigu gure lokalak erabiliko 
dituzten, udaletxetik bertatik ari-

ko diren... Ezjakintasuna ia era-
batekoa da.
Zerbitzu bakarra sortuko dute

Iruñe osorako. Zer ondorio eka-

rriko ditu horrek?

Jada ez da izango komunitatearen
zerbitzua. Izatez, komunitatehi-
tza haien diskurtsotik kanpo dago
guztiz. Orain arte egin dugun mo-
dura, elkarlanean aritu ahal izan
gara auzoko gainerako elkarte
guztiekin. Adibidez, Umetxeak
harreman estua du  Sanduzelaiko
beste eragileekin: ikastetxeekin,
osasun etxearekin... Hori guztia
galdu egingo da. 
Zertan datza Umetxea elkartea-

ren jarduna?

Haur eta gazte mordoa etortzen
da egunero, eta horietako ba-
tzuentzat sekulako babesa gara.
Bereziki lagungarriak gara, adibi-
dez, lagun askorik ez dutenen-
tzat, atzerritik ailegatu berriak di-
renentzat, gaztelaniaz oso ongi
hitz egiten ez dutenentzat... Ba-
dute nora joan, badute nora jo za-
lantzak argitzeko. Baliabide gutxi
dituzten familientzat oso beha-
rrezkoak gara, baina baita beste
guztientzat ere. Kultur jarduera
asko antolatzen ditugu: Sanduze-
lain egiten diren jardueren
%90etan hartzen dugu parte. Jen-
de asko gaude proiektuan mur-
gilduta: lau langile gara, baina,
gutaz gain, berrogei bat bolunta-
rio ere badaude, eta aurten 202
haur eta gazte ari dira parte har-
tzen asteroko jardueretan.
Kontratua bukatzeak nola bal-

dintzatuko dizue lana? 

Langileok beste lan batzuk bilatu
beharko ditugu, ezinbestean, eta,
beraz, ezingo ditugu hainbeste
ordu inbertitu elkartean. Lokala
itxita egongo da askotan. Dena
dela, ez dugu amore emango. Ni,
adibidez, hemen hazi eta hezi
naiz, eta ez dut alde egingo, inola
ere. Prest gaude datorrenari kon-
tra egiteko. Izan ere, badakigu
hau ez dela izan udalaren azken
erabakia.
Zein da hurrena?

Ezin dugu ziurtasunez esan, bai-
na susmoa dugu lokal komunita-
rioetan sartuko dutela muturra.
Haientzat nahiko dituzte. Ikusiko
da. Eginen dugu zerbait, baita ur-
tarrilaren 1etik aurrera ere. 
Hortaz, Umetxeak bizirik segitu-

ko du?

Bai, ziur. Gu desagertzea nahi
dute, baina hori ez da gertatuko.
Dirurik gabe? Bada, dirudik gabe.
Baina hau ez da geldituko. Zalan-
tzarik gabe, hau izan da urtetan
jaso dugun kolperik latzena; ez
gara inoiz sentitu halako estual-
dian, baina jarraituko dugu. Ezin
ditugu berrehun pertsona horiek
bakarrik utzi. 

«Gu desagertzea nahi dute,
baina hori ez da gertatuko»

Ana Bejarano b Iruñeko Sanduzelaiko Umetxea elkarteko hezitzailea

Iruñeko Udalak eten egin du auzoetan haur eta nerabeekin lan egiten duten prebentzio taldeen
kontratua. Erabakiaren ondorioz, egungo zortzi taldeek etorkizun iluna dute; kinka larrian daude. 
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«UPNrekin dugun guda
historikoa da; ez zaizkie
gustatzen gauza
komunitarioak» 

«Hau izan da urtetan jaso
dugun kolperik latzena. Ez gara
inoiz sentitu halako estualdian,
baina jarraituko dugu aurrera»


